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Resumo

Neste trabalho é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo investigar a(s) proposta(s) para o
ensino das frações no segundo decênio do século XX, identificado no número 5 e 6 da revista pedagógica Revista da
Educação, localizada em Sergipe. Como aporte teórico utilizou (VALENTE, 2007; 2013), sobre história da educação
matemática, (CATANI; BASTOS, 2002) para um entendimento de revistas pedagógicas, e acerca das proposta para o
ensino das frações (OLIVEIRA FILHO, 2015;NOVAES E VENITES, 2015). O estudo revela indícios do que poderia
configurar-se como característica do método intuitivo, visto que, o ensino partia das coisas (objetos) para os nomes,
em outras propostas que incentivam atividades pessoais dos alunos, caracterizam-se pelo emprego do método dos
centros de interesse, o que atenta às propostas da Escola Nova. Portanto, a partir de tais indícios, percebe-se uma
mudança de método.

Palavras – chave: Saber elementar fração. Ensino primário. Revistas pedagógicas

Abstract

This paper presents the results of a research that aimed to investigate the proposal (s) for the teaching of fractions in
the second decade of the twentieth century, identified in number 5 and 6 of the pedagogical magazines Revista da
Educação, located in Sergipe . As a theoretical contribution, he used the history of mathematical education (CATANI;
BASTOS, 2002) for an understanding of pedagogical journals, and about the proposals for teaching fractions
(OLIVEIRA FILHO, 2015; NOVAES E VENITES , 2015). The study reveals evidence of what could be configured as a
characteristic of the intuitive method, since teaching started from things (objects) to names, in other proposals that
encourage students&39; personal activities, are characterized by the use of the method of the centers of interest, which
is attentive to the proposals of Escola Nova. Therefore, from such indications, a change of method is perceived.

Keywords: Know elementary fraction. Primary school. Pedagogical magazines

1. Introdução
O presente artigo aborda um recorte dos resultados de uma pesquisai que teve por objetivo investigar se e como o
saber elementar fração foi proposto em revistas pedagógicas localizadas em Sergipe no período de 1923 a 1930. A
mesma faz parte de um projeto maior intitulado A Constituição dos Saberes Elementares Matemáticos: A Aritmética, a
Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva histórico comparativa, 1890-1970, vinculado ao GHEMATi.

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/uma_proposta_para_o_ensino_de_fracao_nos_anos_1920.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Para uma maior compreensão do que estamos apresentando, é necessário destacar que esse é um tema da história
da educação matemática, que no caso do Brasil, tem os trabalhos desenvolvidos, principalmente por pesquisadores
vinculados ao projeto supracitado. E os membros desse grupo consideram “[...] a história da educação matemática um
tema dos estudos históricos, uma especificidade da história da educação”(VALENTE, 2013, p. 24). E ainda como “[...]
a produção de uma representação sobre o passado da educação matemática. Não qualquer representação, mas
aquela produzida pelo ofício do historiador” (VALENTE, 2013, p. 25). Segundo o autor, o pesquisador da história da
educação matemática busca saber como as representações sobre os processos de ensino e aprendizagem da
Matemática foram construídas historicamente, e de que modo tais representações apresentam significados nas
práticas pedagógicas dos professores em diferentes contextos e épocas.

Portanto, pesquisar no âmbito da história da educação matemática é buscar compreender e tecer uma narrativa sobre
mudanças ocorridas ao longo do tempo no ensino dos saberes matemáticos e neste trabalho o caso das frações. A
partir dessa breve apresentação, vale esclarecer que, segundo Valente (2013), sempre surge a indagação vista a
partir de uma concepção utilitária e imediatista da pesquisa ou da ciência, que é: para que serve a história da
educação matemática De pronto vale esclarecer que a história não vai funcionar como uma solução imediata para o
ensino de matemática, mas o referido autor, advoga que “(...) um professor de matemática que mantenha uma relação
a-histórica com os seus antepassados profissionais, a partir da apropriação de tal narrativa, tende a alterar suas
práticas cotidianas”. Ainda, “o conhecimento de tais representações, deve possibilitar a realização de práticas de
ensino e aprendizagem de melhor qualidade em tempos presentes” (VALENTE, 2013, p. 28).

Valente (2007) ressalta que o trabalho do pesquisador em história da educação
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matemática “consiste em efetuar um trabalho sobre os traços para construir os fatos”. (VALENTE, 2007, p. 31). O
entendimento é que traços são compreendidos como fontes. Segundo o autor “as fontes tomam esse “status” a partir
das hipóteses e questões formuladas pelo historiador”.

Apresenta-se acima um breve comentário a respeito do que são fontes. No entanto, buscando familiarizar-se com a
significação do termo, temos que segundo Ragazzini (2001)

[…] é uma construção do pesquisador, isto é, um reconhecimento que se constitui em uma
denominação e em uma atribuição de sentido; é uma parte da operação historiográfica. Por
outro lado, a fonte é o único contato possível com o passado que permite formas de
verificação. (RAGAZZINI, 2001, p. 14).

Portanto, utilizei neste trabalho um periódico localizado em Sergipe, datado do segundo decênio do século XX.
Constitui-se assim, a revista aqui analisada como fonte, e visando ainda um melhor entendimento sobre a mesma
fez-se necessário também a leitura de outros textos que versem sobre a fonte utilizada neste trabalho, a respeito disso
Catani e Bastos (2002) advogam que

[…] as revistas especializadas em educação constituem uma instância privilegiada para a
apreensão dos modos de funcionamento do campo educacional, pois fazem circular
informações sobre o trabalho pedagógico, o aperfeiçoamento das práticas docentes, o
ensino específico das disciplinas, a organização dos sistemas, as reivindicações da
categoria do magistério e outros temas que emergem o espaço profissional. (CATANI;
BASTOS, 2002, p. 7).

Assim, o entendimento adotado neste trabalho é de que as revistas pedagógicas são tomadas como um veículo de
comunicação que colocam em circulação, orientações para os professores do ensino primário à época.

Para prosseguir com o exame da fonte, delineou-se o seguinte objetivo: analisar a(s) proposta(s) para o ensino do
saber elementar fração na Revista da Educação do ano de 1923 Anno I nº 5-6. A justificativa pela escolha destes
exemplares da respectiva revista, deve-se o fato de constar nos mesmos uma possível sequência para o ensino de tal
saber. E, como questão norteadora a seguinte: o que diz a Revista da Educação de 1923 Anno I nº 5-6, sobre o
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ensino de frações Vale ressaltar que, a relevância deste trabalho se dá ao fato de não haver até o presente momento,
resultados acerca das propostas de uma sequência para seu ensino, no âmbito da pesquisa em história da educação
matemática. Desta forma, para compreender melhor a temática aqui apresentada, fez-se necessário a leitura de
alguns trabalhos que de alguma forma contribuíram a este, apresentados no tópico seguinte.

3

1. Aproximações com o saber elementar fração

Na busca por adentrar na temática deste artigo, a partir de um exame interno, para estabelecer um entendimento para
o que está sendo denominado de saberes elementares matemáticos e para identificar se e como o tema fração
proposto para a ensino primário já havia sido investigado.

Um primeiro trabalho contemplado foi o de Ferreira (2014) que buscou compreender como os saberes elementares
aritméticos foram propostos em documentos legais, de forma a identificar elementos de mudança e continuidades no
que diz respeito aos conteúdos, métodos e recursos no período de 1901 a 1931.

De acordo com o autor os saberes elementares matemáticos no ensino primário eram divididos em saberes
elementares aritméticos e saberes elementares geométricos. Mas, quais conteúdos eram tratados em cada um deles
Particularmente, em qual deles o saber elementar fração estava inserido

Portanto, após a leitura do texto de Ferreira (2014) foi possível compreender que o saber fração estava contido na
disciplina Aritmética, visto que, no Programa de 1912 para o terceiro anoiii, o saber fração aparece na mesma. Sendo
assim, temos indícios de uma possível sequência para a época, que consistia em frações decimais, seguido pelas
ordinárias e suas operações. A partir dessas informações postas, será que de alguma forma indicações semelhantes
constam na Revista da Educação de 1923 Anno I nº 5-6

A pesquisa de Rocha (2016) apresenta o resultado de uma investigação que teve por objetivo analisar saberes
elementares aritméticos para o ensino primário em Sergipe em documentos oficiais, no período de 1890 a 1944.
Apesar de ser uma pesquisa semelhante a de Ferreira (2014) e de utilizar algumas fontes idênticas a do autor citado,
o uso das mesmas foram distintos, ou seja, o olhar da pesquisadora foi ampliado em termos de uma diversidade maior
de fontes e de marco cronológico.

Outra distinção em relação ao trabalho de Ferreira (2014) é que de acordo com Rocha (2016) foi possível tecer um
refinamento sobre os saberes elementares aritméticos, a autora os apresenta como sendo,

“[...] saberes propostos para os primeiros anos do ensino primário a fim de tratar sobre
números, sua representação, a arte de calcular por meio de algarismos de forma prática
com as quatro operações, frações e sistemas de unidades de medidas, proporção, regra de
três, porcentagem e desconto.” (ROCHA, 2016, p.47).
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A autora identificou nos programas que compreendem o período de 1901 a 1931 as mesmas prescrições para o
ensino das frações constatadas por Ferreira (2014), no entanto, identificou Princípios adotados por Calkins
(1886/1950), que passavam por etapas como a imaginação, o juízo, a observação, consequentemente, à comparação
e classificação, para chegar ao conhecimento nos saberes elementares aritméticos. E que a partir da década de 1920,
havia indícios dos princípios da Escola Nova, com maior ênfase na década de 1930. Cabe aqui uma observação, por
mais que a Revista da Educação não seja originária do estado de Sergipe, será que tais indícios a permeiam

Por meio da leitura do trabalho Rocha (2016) pude compreender que existiam para a época da escola primária em
Sergipe, compêndios para o ensino da Aritmética, a exemplo do Manual Primeiras Lições de Coisas de Norman
Allisson Calkins, traduzido em 1886 por Rui Barbosa. No que diz respeito ao ensino do saber elementar fração havia
indicações do uso de materiais como pauzinhos e fitas de papel, para o estudo da comparação de frações.
Novamente, faz-se uma ressalva, tais indicações podem ser identificadas na(s) proposta(s) da revista aqui analisada
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A partir dos exames dos trabalhos citados acima ainda não foi possível identificar nenhum em Sergipe que abordasse
o saber elementar fração de forma a identificar elementos de mudança nas propostas de ensino. Sendo assim, ampliei
meu critério de busca, para tal fez-se necessário o levantamento de trabalhos realizados que já tivessem abordado de
alguma forma o tema aqui proposto. Dessa forma, fui orientada a pesquisar no evento organizado pelo GHEMAT em
diferentes estados brasileiro, intitulado: Seminário Temático, com o intuito também de apresentar as produções feitas
pelo grupo. Assim, localizei o artigo de Oliveira Filho (2015) e Novaes e Venites (2015).

O trabalho de Oliveira Filho (2015) tem por objetivo analisar e descrever um artigo de Benedicto Galvão, constante na
Revista de Ensino de 1902, anno I nº 2, junho, intitulado “Qual a ordem a seguir e o melhor processo para o ensino de
frações – Frações Ordinárias”.

A partir da análise de tal artigo, Oliveira Filho (2015) pode constatar que a revista de fato dava suporte ao trabalho do
professor, assim como deveria ser tratado/ensinado o saber frações, ou seja, as orientações que eram dadas aos
professores da época, referente a qual a ordem a seguir, a proposta identificada pelo autor foi a ideia de fração,
relação de uma fração

5

com um inteiro, multiplicação e da divisão, as quais eram considerados os casos: fração e inteiro, inteiro e fração e
fração com fração. No que diz respeito ao método de ensino, o autor destaca que de acordo com o que está posto na
revista “quanto às theorias”, há traços do ensino intuitivo “(parte do simples ao complexo)” (OLIVEIRA FILHO, 2015, p.
161).

Portanto, após a leitura deste artigo, pude compreender que no início do século XX a orientação em relação à
sequência a ser ensinada era a de priorizar a ideia de fração, após terem compreendido-a perfeitamente, seguiria
ensinando a relação de uma fração com um inteiro, após isso, sugeria-se alguns exercícios, e que não se fazia
necessário o ensino da adição e subtração, pois segundo o autor do artigo da revista os alunos descobririam como
resolvê-las sem o auxílio do professor. Por último, a prescrição referente a sequência era o ensino da multiplicação e
da divisão, as quais eram considerados os casos: fração e inteiro, inteiro e fração e fração com fração.

O texto de Novaes e Venites (2015) intitulado “O tema frações na “Revista de Ensino” (1951 a 1963) e seus
entrelaçamentos com o presente”. As autoras têm por objetivo analisar as transformações ocorridas no ensino das
frações na referida revista e seus entrelaçamentos com o presente.

Segundo as autoras o interesse pelo tema de questão surgiu como uma proposta de elaboração de atividades em
oficinas sobre frações no Estágio. Tema o qual as fez pensar nas seguintes indagações: “(...) porque um conteúdo que
é abordado no ensino fundamental apresenta dificuldades no entendimento do ponto de vista dos alunos” bem como
“os do Ensino Médio não compreendem o conceito”, remete também as questões de “como tal conteúdo vem sendo
abordado ao longo do tempo”, ou ainda “o que dizem as pesquisas atualmente sobre o ensino de frações” são
indagações semelhantes a essas que as autoras procuram dar respostas. (NOVAES e VENITES, 2015, p. 142).

As fontes utilizadas foram onze artigos das Revistas de Ensino no período de 1951 a 1963. Apresentam inicialmente
um breve entendimento do ensino de frações atualmente. Afirmam que no Brasil o ensino intuitivo ocorreu na metade
do século XIX, com o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em março de 1932, os escolanovistas, sugeriram
mudanças pedagógicas”. (NOVAES e VENITES, 2015, p. 148).

Por meio da análise de tais revistas, puderam concluir que na década de 50 havia indicação do método intuitivo e que
na década de 60 ocorreu maior ênfase no uso de materiais didáticos. Além dos entrelaçamentos como o presente
(NOVAES; VENITES, 2015, p. 155)
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argumentam “(...) a ênfase que ainda é dada no entendimento das frações como uma relação parte-todo/medida e
foco nas operações”.

A leitura do artigo analisado acima forneceu informações acerca de materiais e métodos que eram propostos para o
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ensino do saber fração no ensino primário no período do escolanovismo. Tais materiais eram discos partidos,
representando um “bôlo” ou um “queijo” e os quadros de equivalência, quanto ao método, ainda na década de 1950,
havia vestígios do método intuitivo e da escola ativa nas prescrições, é apenas no ano de 1954 nos números 26 e 27
do periódico “Revista do Ensino” que começa a desaparecer tais vestígios. Sendo assim, busquei possíveis respostas
a seguinte indagação: o que diz a Revista da Educação de 1923 Anno I nº 5-6, sobre o ensino de frações

1. O que diz a Revista da Educação Anno I, nº 5-6 sobre o ensino das frações
A partir de um entendimento sobre fontes, realizado anteriormente, será possível compreender as propostas de ensino
do saber fração, ou seja, por meio da análise, podemos inferir quais métodos e materiais eram indicados por meio da
Revista da Educação de 1923 Anno I nº 5-6, ou ainda, será possível identificar uma possível sequência para o ensino
deste saber

Na busca por possíveis respostas as indagações elencadas anteriormente, examinei as propostas de ensino
identificadas no periódico aqui já citado. Assim, estão organizados no quadro 1 abaixo, os tópicos do artigo publicado
em tal revista, para uma melhor visualização.

Quadro 1: Tópicos do artigo publicado na Revista da Educação

Tópicos do artigo Autor do artigo

Para entender as fracçõesiv-Planos de aula José Ribeiro Escobar, da Escola
Normal de São Paulo

Plano geral de lições inductivas José Ribeiro Escobar, da Escola
Normal de São Paulo

Plano de aula sobre origem das fracções José Ribeiro Escobar, da Escola
Normal de São Paulo

Plano sobre denominação e representação das fracções –
Plano desenvolvido

José Ribeiro Escobar, da Escola
Normal de São Paulo

Plano de aula sobre propriedades das fracções –
comparação de fracções heterogenes que têm o mesmo
numerador

José Ribeiro Escobar, da Escola
Normal de São Paulo

Plano de aula sobre addicção de fracções homogeneas José Ribeiro Escobar, da Escola
Normal de São Paulo

Fonte: Revistas pedagógicasv.
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No primeiro tópico, após um exame, é possível inferir que Escobar (1923), destaca que os planos são gerais, e devido
a isso “precisam ser adaptados a cada caso particular” (ESCOBAR, 1923, p. 560). Pois, estes planos podiam ser
modificados de acordo com o programa de ensino ou até o adiantamento da turma. Em seguida, verifica-se que o
autor sugeriu “novos” métodos, o indutivo e o dedutivo e seus seis processos, que segundo o autor seguiam de acordo
com a marcha do conhecimento. Esses processos consistiam em

Seres e objectos naturais. Modelos, apparelhos, instrumentos.

Apercepção: Historieta; conversa sobre cousas conhecidas que se relacionam com a lição
actual. Ou: Revisão rapida da anterior.

Descripção collectiva por meio de perguntas. (…) Summario synopse.

Comparações, analogias.
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Definições. Regras (ou maximas). Leis (propriedades, theoremas, etc).

(…) Verificação, comprovação, reconhecimento. Applicações. (…) Exemplos; problemas;
exercicios. (ESCOBAR, 1923, p. 561).

Havia ainda alguns critérios propostos por Escobar (1923) para aplicação dos planos em relação ao aprendizado:
denominado de aprendizado indutivo, constata-se que este era desenvolvido diante dos seres, a partir das coisas, dos
exemplos, dos fatos, para as definições; já o aprendizado dedutivo seria adquirido por meio de aplicações,
exemplificações e comprovações. Além desses conceitos, há mais oito, o aprendizado educativo, analítico,
consciente, atraente, retilíneo, associativo, dentre eles um referente ao aprendizado ativo, caracterizado pela ação do
aluno, ou seja, cada aluno fazia tudo, todas as lições, todos os exercícios, todas as experiências, descobriam as
definições, as regras, as propriedades e exemplificaria, cabendo ao professor apenas guiá-los. O outro era o
aprendizado concreto, para este era indicado o emprego dos seres e objetos naturais, modelos, instrumentos e na
falta destes, deveriam fazer desenhos. E cada aluno deveria ter um exemplar do objeto solicitado.

Em relação a abordagem dos conceitos, é possível inferir que ambos são iniciados com a proposta de um problema,
que seguem o mesmo procedimento, ou seja, a partir do problema, por meio do raciocínio e da comparação do
resultado com os dados parte por parte, os alunos tirariam conclusões após vários exemplos semelhantes, por
conseguinte, a partir das análises feitas seriam capazes de induz a regra, ou seja, a generalização do conceito.
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Antes mesmo de propor como se constrói a ideia de fração, verifica-se que Escobar (1923), sugere como problema,
dividir duas folhas de papel entre duas pessoas. Após alguns questionamentos como: “Não se pode cortar a folha
restante em duas (…) Porque em duas” podia-se concluir que, na pratica era possível dividir, a exemplo, 2 por 9 com o
auxílio das frações.

Constata-se que para a construção da ideia de metades, terços, quartos, etc, ou seja, a denominação e representação
das frações, Escobar (1923) propôs como segue

[…] Ponham oito cubos na mesa; dividam os oito cubos em quatro partes iguaes. Como se
chama cada parte em relação aos oito cubos (um quarto de oito cubos). Então, um quarto
de oito cubos quantos cubos são E um quarto de oito laranjas E um quarto de oito tostões
(…) E um quarto de oito alqueires (ESCOBAR, 1923, p. 566)

Portanto, de acordo com o que foi proposto para o ensino da denominação e representação das frações, nota-se que
o aluno era ativo e caberia ao professor orientá-lo. Neste processo de orientação o autor sugeriu que o professor
realizasse indagações aos alunos e que os demais questionamentos seriam feitos de acordo com as respostas dos
mesmos.

Além disso, verificou-se que houve a sugestão ainda de alguns exemplos com elementos do cotidiano, o que poderia
representar um ideário escolnovista, pois segundo Valente (2012, p. 1424 apud Duarte et al 2016, p. 108), no contexto
na Escola Nova surge a concepção de que o ensino, em particular da matemática, deveria ser realizado por meio da
resolução de problemas, os mesmos considerados como situações da vida real do aluno, “(…) farão a ligação do
ensino com a vida, seguindo a nova filosofia orientadora da escola ativa”.

A partir da análise da proposta para o ensino da denominação e representação das frações, identifiquei alguns
vestígios que poderiam ser características do método intuitivo, visto que, o ensino partia das coisas (objetos) e só
depois de compreendida pelo aluno partiria para o conceito do saber fração, entretanto, o autor destacou que a
proposta por ele apresentada para o ensino do saber elementar fração era mediada pelo método indutivo e dedutivo.
Verificou-se ainda a sugestão para os alunos formularem problemas, nesse ato, apesar de serem semelhantes aos
abordados pelo professor, eles poderiam criá-los de forma que fizessem sentido para eles, pois de acordo com
Maranhão (1928) apud Duarte et al (2016,
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p. 100), propostas que incentivam atividades pessoais dos alunos, caracterizam-se pelo
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emprego do método dos centros de interesse, o que atenta às propostas da Escola Nova. Portanto, a partir de tais
indícios, percebe-se uma mudança de método.

No que tange as propriedades das frações, foi possível inferir que foram propostas neste número da Revista da
Educação a partir de um problema em que o objetivo consistia em não restarem dúvidas sobre a comparação de
frações heterogêneas com mesmo denominador por parte dos alunos. Para isso, utilizariam o Quadro das frações,
material este que segundo Escobar (1923), deveriam ser confeccionados pelos próprios alunos.

A proposta analisada relativamente a adição de frações homogêneas, era mediada pelo uso do Quadro das frações e
por meio da observação e analogia realizada pelos alunos com os números inteiros e objetos do cotidiano. Dessa
maneira, constatou-se que o fato de relacionar o que estava sendo proposto com objetos do cotidiano, possivelmente
configurava-se como um indício do método intuitivo. Neste caso também não é possível afirmar se havia manuseio de
materiais pelos alunos.

1. Algumas considerações

Com o objetivo de investigar a(s) proposta(s) para o ensino das frações no segundo decênio do século XX,
identificado na Revista da Educação do ano de 1923, nº 5-6, a partir do exame da mesma, constatou-se que o
entendimento de fração consiste na representação da parte de um todo (inteiro). E que foi proposto uma possível
sequência para o ensino deste saber, iniciado pela maneira como se origina, seguido pela forma como se denomina e
representa, as propriedades e chegando até a adição. E que para tal fazia-se o uso de folhas de papel e o quadro das
frações, este último feito pelos próprios alunos.

Em algumas propostas, a exemplo, da adição de frações homogêneas, foi possível inferir indícios do que poderia
configurar-se como característica do método intuitivo, visto que, o ensino partia das coisas (objetos) para os nomes,
em outras propostas, a exemplo a denominação e representação, adição de frações homogêneas e a comparação,
proposta no ensino das propriedades das frações, posto que, além de identificar características vinculadas ao método
intuitivo, notei que o material utilizado no ensino destes conceitos de acordo com o que estava posto na revista
analisada era manuseado pelo aluno, além disso, havia a sugestão de iniciar a proposta a partir de um problema e
como resolvê-lo, estes por sua vez continham elementos da vida fora do contexto escolar, ou seja, o autor propôs em
algumas situações um ensino do saber elementar fração de forma que houvesse ligação com a vida, desta forma,
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percebe-se indícios do que poderia representar o ideário escolanovista.

Por fim, vale ressaltar que estes resultados abordam um exame possível em relação as propostas de ensino das
frações, visto que, foi utilizado apenas um exemplar da revista supracitada. Dessa forma, esta narrativa pode ter
continuidade para um aprofundamento ou ampliada em relação a quantidade de fontes.
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iv�A opção adotada pela autora foi abordar em algumas passagens a escrita da mesma forma que consta na revista, na
tentativa de preservar as características próprias de cada autor.
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também pode ser consultadas em http://bdtd.ibict.br/vufind/Contents/Homesection=what
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